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Sikeresen befejeződött az Ipoly Erdő Zrt. és a szlovák államerdészet, a LESY 
SR közös projektje   

 
 

2020. 05. 28. – A Lesy SR és határon túli partnerként az Ipoly Erdő Zrt. Léva és 
Somoskő helyszíneken, közös projektben erdei iskola fejlesztéseket hozott létre. Az 
elmúlt két évben a SKHU/1601/1.1/009. sz. „Erdészek a környezettudatos nevelésért“  
INTERREG pályázat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program keretében valósult meg. A projektben a szakemberek az interaktív eszközök, 
szakmai programok és rendezvények segítségével szeretnék minél szélesebb körben 
bemutatni természeti örökségünket, az erdőt, és az erdészek munkáját 
a nagyközönségnek.  
 
Az „Erdészek a környezettudatos nevelésért“ pályázat fontos célkitűzése, hogy 
a határmenti térség vonzerejét növelje. Ennek egyik eszköze a fiatal generáció 
környezettudatosságának növelése, a természettudományi ismereteik bővítése az 
erdei iskolák, az erdei pedagógusok segítségével. 
 
Az Ipoly Erdő Zrt. a salgótarjáni régió egyedi természeti értékeinek bemutatására 
helyezi a hangsúlyt, a projekt részeként bővítette a Somoskői Kirándulóközpont és 
Erdei Iskola épületét és szolgáltatásait. Az interaktív bemutatótérben a térség 
turisztikai, történelmi, geológiai látnivalóit ismerhetik meg az érdeklődők. Az épületben 
a bemutatótér mellett kibővítették a szálláshely kapacitást, megnövekedett 
a közösségi tér, így a korábbihoz képest több és nagyobb létszámú erdei iskolai 
csoportot, vendéget tudnak fogadni a jövőben. A Somoskői Kirándulóközpont és Erdei 
Iskola létesítményei több mint 5900 m² területtel, a magyarországi hálózat bővítéséhez 
járulnak hozzá. A térség földrajzi fekvése révén - Somoskői vár, Salgó vára, Novohrad-
Nógrád Geopark, a régió magas erdősültsége, a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet 
– bőven kínál egész évre programlehetőséget. A határmenti természeti értékek 
ismertetése mellett bemutatják ezt a területet, mint erdei ökoszisztémát - egyben a 
fenntartható erdőgazdálkodást, amely biztosítja az erdők megmaradását a jövő 
generációi számára. 
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A projektnek köszönhetően a Lévai Erdei Iskola létesítményei a határ túlodalán, 
mintegy 4 100 m² területen épültek fel. Itt a program részeként a szakemberek bevitték 
az erdőt a városba, Léva belterületén valósult meg az interaktív természeti 
bemutatótér. Zöld szigetet képez az udvaron egy mini arborétum, ami a vizuális 
megfigyelés lehetőségét kínálja. A megvalósult erdei iskolai komplexum a maga 
nemében egyedülálló erdőpedagógiai és környezetvédelmi oktatóbázis Léva 
városában. 
 
A SKHU/1601/1.1/009. sz. „Erdészek a környezettudatos nevelésért INTERREG 
pályázat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban, 
a létesítmények kialakításán kívül szakmai programokat és a nagyközönség számára 
szervezett rendezvényeket is tartalmazott. A szlovák és a magyar erdész 
szakemberek több alkalommal találkoztak az elmúlt években, a találkozók célja 
a szakmai műhelymunka, a tapasztalatcsere volt.  Mindkét erdőgazdaság szervezett 
programokat gyermek és ifjúsági csoportoknak, a kirándulások alkalmával a fiatalabb 
generáció megismerkedhetett az erdők világával, játékos formában szerzett 
ismereteket a természet, az erdei élővilág rejtelmeiről.  
Ily módon a projekt segített közelebb hozni a természetet, mint csodás örökségünket 
a következő generációhoz. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a program 
alapvető célja megvalósult, a kisdiákokban fejlődött a pozitív szemlélet a természet 
iránt, a környetvédelem nagyobb hangsúlyt kapott, a természet, az erdők működését 
és életét jobban megismerték és megértették.  
 
A pályázat teljes költségvetése 1 438 ezer euro volt, ebből a LESY SR., mint vezető 
partner 723 ezer euro, az Ipoly Erdő Zrt. 715 ezer euro összegben valósította meg 
a pályázatban meghatározott célokat. Mindkét partner jelentős önrésszel egészítette 
ki ezt az összeget.  
 
 

Az Ipoly Erdő Zrt. Pest és Nógrád megyében, 64 ezer hektár állami erdőterületen 
gazdálkodik. E működési terület Hazánk legerdősültebb tája. A társaság által kezelt 
erdők 62 százaléka természetvédelmi korlátozással érintett (nemzeti park, tájvédelmi 
körzet,Natura2000).  
Az Ipoly Erdő Zrt. fő tevékenységei az erdő- és a vadgazdálkodás, valamint az 
ezekhez kapcsolódó és a turizmussal összefüggő szolgáltatások.  Az erdők hosszú 
távú fennmaradását, fenntartható fejlődését az erdészeik nem csupán közvetlen 
szakmai tevékenységükkel garantálják - a jövő nemzedékek környezeti nevelését 
szolgálva, aktívan részt vesznek az ifjúság környezettudatosságának kialakításában 
is. Az erdőgazdaság fontos stratégiai célja: a környezettudatosság kialakítása, az erdő 
és a társadalom kapcsolatának erősítése. Ezt szolgálja a környezetkímélő erdei 
turizmus valamennyi válfajának támogatása, ezért a társaság kiterjedt közjóléti és 
turisztikai infrastruktúra-hálózatot működtet.  

A LESY SR Erdőgazdálkodási Állami Vállalatot a Szlovák Földművelésügyi és 
Régiófejlesztési Minisztérium alapította.  A vállalat célja a közérdekek ellátása, legfőbb 
feladata pedig a Szlovák Köztársaság tulajdonában lévő erdei és egyéb vagyon 
kezelése. A vállalat hagyományos erdészeti tevékenységek mellett, közhasznú 
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tevékenység keretében üzemelteti a Vydrovo-i Erdészeti Skanzent és több, mint 35 
erdei tanösvényt tart fenn, továbbá gyermekek környezeti nevelését biztosító 250 
erdőpedagógust foglalkoztat, akik a tanulókat megismertetik az erdővel, az erdészek 
munkájával és egyéb természeti értékeket mutatnak be számukra. 
 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. 
A sajtóközlemény tartalma nem képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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